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 وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد: والصالة والسالم على رسول اهللبسم اهلل، واحلمد هلل، 
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمني.

َُه اهلل تَ َعاَل -قال املؤلف   :-َرِحم
 مسالك إثبات العلة"." ✍

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد  بسم اهلل الرِحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن
 أن حممًدا عبد اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليًما كثريًا إل يوم الدين.

 ثم أما بعد:
َهُ اهلل تَ َعاَل -بعدما ذكر املصنف  أركان القياس وشروط كل ركٍن، ومنها شروط العلة، شرع بعد  -َرِحم

 .ك إثبات العلة()مسالذلك يف ذكر 
 وهو الطريق. مجع مسلكٍ  والمسالك

 طالب: .................................. 
 )ومن شرط الفرع( ما تكلمنا عنه؟ طيب، تقرأه يا شيخ.الشيخ: 
 بس، غري موجودة عندي.طالب: 
 : غري موجودة عندك.الشيخ
َُه اهلل-قال  طالب:  :-َرِحم
 لة األصل ظنًّا، كالشدة المطربة في النبيذ".ومن شرط الفرع: مساواة علته؛ ع" ✍

 هذا فيه سقط.واحدة. ليست معك يف األوراق األول أن  طيب، نأخذها واحدةالشيخ: 
 : ....................................طالب

 ال األوراق املاضية، ليست معك؟ طيب، خالص خلينا نرجع هلا فيما بعد.الشيخ: 
 ا فيما بعد.نرجع للمسالك مث نعود هل

 .)مسالك إثبات العلة(قول املصنف: 
مجع مسلٍك وهو الطريق؛ أي طريق إثبات العلة، وطرق إثبات العلة من  (مسالك)القلنا: إن 

املهمة اليت هبا ُيكَشف احلديث عن العلة، فهي الطريق إلثباته، وقد ذكر العلماء أنه املباحث اللطيفة 
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العلة حتتاج إل دليل، وهذه املسالك اليت سنتكلم عنها اآلن هي كما أن احلكم حيتاج إل دليل، فإن 
 أدلة إثبات العلة.

 ."األول: اإلجماع" ✍
 :اإلجماع()بدأ املصنف يف أول مسالك العلة وهو  األول()قول املصنف: 

وقد وافق املصنف يف بداءته باإلمجاع ابن مفلٍح وابن ِحدان، وابن قاضي اجلبل، وهم قد تبعوا  -
 .لك ابن احلاجب، وقبلهم اآلمدي ذيف

بينما هناك طريقة ثانية وهي طريقة أبو اخلطاب وغريه حيث قدموا النص على اإلمجاع وفاقًا  -
: إن اإلمجاع أقوى من حيث قطعية وسبب تقدميهم اإلمجاع على النص أهنم يقولونلطريقة الرازي، 

املراد  اإلجماع()، اإلجماع()نظٌر آخر، وقوله: الداللة على احلكم، فلذلك يُقدَّم، ومن قدَّم النص فله 
به أن يكون مسلًكا إلثبات العلة؛ مبعىن أن األمة جتتمع على أن هذا احلكم علته كذا، فتبنيَّ العلة 

 .باإلمجاع، وقد مثَّلوا لذلك بأمثلة
ى عن قضاء القاضي حينما هن -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-قالوا: إن النيب  :فمن األمثلة التي أوردوها

 التفكري.نشغال ذهنه أو عقله عن القدرة على اوهو غضبان، فإن العلة بإمجاع هي 
ومن ذلك إمجاعهم على أن الصغري املول عليه يف ماله العلة يف التولية عليه الصغر، وبناًء على  -

 غاًل للذهن.ذلك فيقاس عليه التولية عليه يف النكاح، ويقاس على الغضب هناك كل ما كان مش
  عندما تكلموا على مسألة اإلجماع هل هو مسلٌك من  -رَِحَمُه اهلل تَ َعاَلى-والعلماء

 مسالك العلة؟ 
 والسبب:ال ميكن أن يكون اإلمجاع مسلًكا من مسالك العلة،  خالف بعض األصوليين وقالوا:

يرون العلل، وإمنا ينفون التعليل قالوا: ألن من الفقهاء من ال يرى تعليل األحكام، كالظاهرية فإهنم ال 
الذي رتبوا عليه نفي القياس، قالوا: فإذا كان بعض الفقهاء ال يرون التعليل، فمفهوم ذلك أنه ال ميكن 

 عليها. هذا كالم بعض األصوليني. ذلك ال يوجد مثاٌل على علٍة جممعٍ أن توجد علٌة جممٌع عليه؛ فل
ليل األحكام وهم الظاهرية، ومل حيتجوا بالقياس، قالوا: إن من نفى تع ورد عليهم بعضهم، فقالوا:

إهنم غري معتدٍّ هبم؛ ولذا فإن الذين تكلموا عن االعتداد بالظاهرية يف كتب األصول حبثوا: هل الظاهرية 
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سية. وممن نفى ذلك ايف مسلك اإلمجاع الذي هو أحد مسالك إثبات العلة القيهنا  يعتد بقوهلم أم ال
 راد عليه.يمام احلرمني اجلويين يف ]الربهان[، وقد أورد هذا االستشكال واإلأو تكلم عنه اإل
 ".الثاني: النص"✍

بعد ما أهنى املصنف اإلمجاع مع اإلجياز فيه؛ ألهنم يقولون: إن األمثلة على العلل اجملمع عليها قليلة 
 :والمراد بالنص ثالثة أمورجدًّا، انتقل بعد ذلك للمسلك الثاين وهو النص، 

 :  .-َعزَّ َوَجل-ما يكون من كالم اهلل  أوًلا
 :َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-ما يكون من كالم النيب  والثاني-. 
 ما يكون من قول الصحايب. :وهو الذي يحتاج إلى تفصيل والثالث 
  الصحابي حجة، فهل فإن بعض الصحابة قد ينصون على العلة، فحيث قلنا: إن قول

 لى العلة حجٌة أم ًل؟يكون نصه ع
ذكر أبو الربكات: أن بعض حمققي الشافعية كأيب الطيب الطربي، قال: إمنا نصَّ الصحايبُّ على أنه 

وأما أبو }علة أول من غريه من العلل اجملتهد فيها، قال: مع قوله بأن قول الصحايب ليس حبجة، قال: 
يقول: }وأما أبو اخلطاب وغريه من اخلطاب وغريه من أصحاب أِحد{ هذا كالم أيب الربكات، 

، وهذا كالم {مل يصرحوا كالنص،  أصحاب اإلمام أِحد فظاهر كالمهم أهنم جيعلون تعليل الصحايب
 أيب الربكات }وإمنا ظاهر كالمهم حيث مثلوا مبا علل به الصحايب يف مسلك النص{.

﴿ِمْن َأْجِل َذِلَك  ،[7]الحشر:﴿َكْي ًل َيُكوَن ُدوَلةا﴾فمنه صريح في التعليل نحو " ✍
َنا﴾  ".[21]سبأ:﴿ِإًلا لِنَ ْعَلَم﴾،  [32]المائدة:َكَتب ْ

شرع المصنف بعد ذلك في تقسيم النصوص التي تكون مسلكاا من مسالك العلة، فقسمها 
 إلى قسمين:
 .الصريح 
 .واإلمياء 

َُه اهلل تَ َعاَل -وتقسيم املصنف  هذه طريقة أكثر  النص الذي يدل على العلة إل قسمني -َرِحم
 أصحاب اإلمام أِحد كما قال ذلك املرداوي.

 تقسيم النص إلى ثالثة أقسام:والطريقة الثانية: 
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 .صريٌح 
 .وظاهٌر 
 .وإمياٌء 

ابن البنا، وغريهم، فيكون ثالثًة بدل القسمني. وهذه هي طريقة القاضي أيب يعلى وبعض تالمذته ك
 .قة األول وهو التقسيم إل قسمنيعلى الطري إهنمف كما قال المرداوي:وأما األكثر  

فإن الذي جيعل القسمة ثنائية جيعل الصريح منه ما هو ظاهٌر، ومنه ما  :والخالف بينهما لفظي
 هو نص كما بنيَّ ذلك ابن قاضي اجلبل.

 :بدأ المصنف بالقسم األول وهو الصريح
أي أنه يدل على ؛ في التعليل(صريٌح )أي من النص الذي يكون مسلًكا للعلة ؛ فمنه()فقال: 

)كي، والم غريه، والصراحة يف التعليل تكون من وجود بعض أدوات التعليل مثل التعليل وال حيتمل 
 .التعليل، وحنو ذلك من األدوات(
 :ولذلك مثَّل املصنف له بأمثلة

اآلية فيها تصريٌح بالعلة يف فهذه  [7]احلشر:﴿َكْي ًل َيُكوَن ُدوَلةا بَ ْيَن اأَلْغِنَياِء ِمْنُكْم﴾فقال:  -
ملا ذكر آية الفيء، وجعل لبعض الناس سهًما  -َعزَّ َوَجل-فاهلل [ 7احلشر:]﴿َكْي ًل َيُكوَن ُدولَةا﴾قوله: 

 .[7]احلشر:﴿َكْي ًل َيُكوَن ُدوَلةا بَ ْيَن اأَلْغِنَياِء﴾يف هذا الفيء قال: 
 .([32]المائدة:﴾﴿ِمْن َأْجِل َذِلكَ )أداته  : يف قولهواملثال الثاين -
 .([21]سبأ:﴿ِإًلا لِنَ ْعَلَم﴾)والثالث يف قوله:  -

 فإن هذه األدوات الثالث وغريها كلها من أدوات التعليل الصرحية.
 ".فهو مجاز (.لم فعلت؟ فيقول: ألني أردت)يصلح علة، نحو فإن أضيف إلى ما ًل "✍

أي ؛ (إلى ما ًل يصلح علةا )شرعي أي فإن أضيف احلكم الوارد يف النص ال؛ (فإن أضيف)يقول: 
األدوات الصرحية يف التعليل، إذا أضيف بأحد األدوات الصرحية يف التعليل، إذا أضيف لوصٍف بإحدى 

 .يف هذه احلالة يكون جمازًاوكان هذا الوصف ال يصح أن يكون علًة، فإنه 
، : ألني أردت(لرجلذلك ا ؟ فيقولكذا  لم فعلت): إذا سئل الرجل: ومثال له المصنف في قوله

دخلت عليها الم التعليل وهو صرحيةٌ يف التعليل، فسياقه يدل على أنه علة، لكن  ألني أردت()فقوله: 



 

 

 

 

6 

بن الشرح المختصر في أصول الفقه  6

 اللحام الحنبلي
 

ال يصح أن جنعل اإلرادة علًة؛ ألن اإلرادة هي ليست بعلة، وإمنا العلة جيب أن تكون أمر منفصل عن 
 .رادة هي منشأ الفعل. هذا من جهةالفعل، واإل

مشتملًة األصل يف العلة أن تكون باعثًة ، قالوا: ألن اإلرادة ليست مصلحة، و رىمن جهة أخو 
 .ةمصلحة، ودرء مفسد

عند القاضي فصريح  «ينافِ وا الطا  نَ ا مِ هَ ن ا س، إِ جِ نَ ت بِ سَ يْ ا لَ هَ ن ا إِ » ،«سجْ ا رِ هَ ن ا إِ » :نحوما أ"✍
 ."وغيره

ء، أم أهنا ليست تعلياًل بالكلية؟ ففيها ثالثة اميَ هذه املسألة اختُلمف أهي من الصريح، أم أهنا من اإل
 .قوال، وإمنا اكتفى املصنف بقولنيأ

  (إنا )وقبل أن أبدأ بهذه المسألة أريد أن أذكر عنوانها، فإن هذه المسألة هو ورود 
 هذه هل تكون للتعليل أم ًل؟ (إنا )المكسورة المشددة أو المضعفة، فإن 

تعليل، وأغلب األصوليون كذلك، ومل خيالف يف كوهنا للتعليل إال ابن : إهنا للعامة اللغويين يقولون
األنباري، ووافقه بعض املتأخرين، أو بعض األصوليني، ومنهم القرايف، فإن القرايف يف ]نفائس األصول 

 شرح احملصول[ جزم بأن إنَّ املكسورة املشددة ليست للتعليل، وإمنا هي لتحقيق الفعل.
 انقسموا إلى قسمين:لهم على أهنا للتعليل، ولكن ملا قالوا: إهنا للتعليل. فك وأما أصحاب أحمد

 : إهنا صرحية. وبناًء على كوهنا صرحيًة فال ميكن صرفها عن ذلك.فبعضهم يقول -
 اء، وسيأيت يف كالم املصنف.مي: إهنا إومنهم من يقول -

للتعليل، فإن  )إنا(ل ه مثال هذ («سجْ ا رِ هَ ن ا إِ » :نحو)املثقَّلة، فقال:  إنا()ذكر املصنف مثالني على 
فدل على أهنا ليست « سجْ ا رِ هَ ن ا إِ »، فقال: م  ظْ عَ ُأوِتَي بِ ملا استجمر  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم- النيب

فإن من استجمر بعظٍم، أو بروٍث ولو كان طاهرًا لكونه من مأكول اللحم، فإنه ال  وبناءا عليهة، رَ طه  مب
فال بد  وبناءا عليهل؛ ألن االستجمار طهارٌة حكمية، وليست طهارًة حقيقية كاالستنجاء، يطهر احمل

 أن تكون بشيٍء مباح، وهذا من باب التعليل، مبعىن أهنا ال تكون كذلك.
ثانية  إنا() محل الشاهد: (« ينافِ وا الطا  نَ ا مِ هَ ن ا س، إِ جِ نَ ت بِ سَ يْ ا لَ هَ ن ا إِ »)املثال الثاين يف قوله: 

 («سجِ نَ ت بِ سَ يْ ا لَ هَ ن ا إِ »)األول  إن()، أما («ينافِ وا الطا  نَ ا مِ هَ ن ا إِ »)األول، يف قوله:  إنا()وليست 
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أي أهنا طاهرٌة  ؛لتأكيد النفي؛ مبعىن إثبات العكسالتعليلية، وإمنا هي يعين للتأكيد،  إن()فهذه ليست 
 .(«ينافِ وا الطا  نَ ا مِ هَ ن ا إِ »)

ملا رأى هرة فيما رواه أبو قتادة  -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أن النيب  :ا الحديثووجه التعليل في هذ
« ينافِ وا الطا  نَ ا مِ هَ ن ا إِ »هذا احلكم « سجِ نَ ت بِ سَ يْ ا لَ هَ ن ا إِ »عنه سئل عن جناستها وعن سؤرها فقال: 

ل ما كان مشارًكا هلا يف هذا فك وبناءا على ذلك،التعليلية، فالعلة فيها أهنا من الطوافني،  (إنَّ )هذه 
 الفعل وهو الطوافة، فإنه ال يكون سؤره جنًسا، وال تكون جنسًة بالكلية، فال تكون جنسًة.

 : وألصحاب أحمد طريقتان
فكل ما كان مباشرًا لآلدميني  وبناءا عليه: يكتفى هبذا الوصف وهو الطوافة، فمنهم من يقول -

 فإنه طاهر يف احلياة.
وهذه طبًعا الرواية الثانية من مذهب أِحد: األمر الثاين: أن من يقول: إهنا العلة  ي:األمر الثان -

 .هو أهنا تكون حبجم اهلرة فما دونمركبٌة من وصفني: الوصف األول: الطوافة، ويزيدها وصٌف آخر، و 
فما ، فعلى مشهور املذهب، وبناءا عليهفال بد أن تكون حبجم اهلرة فما دون،  :وهذا هو املشهور

كان حبجم اهلرة فما دون، وكان يطوف على اآلدميني يدخل بيوهتم سواًء برضاهم أو بدون رضاهم 
أن جلده إذا ُدبمَغ فإنه جيوز استعماله يف  بل وعلى المذهبفإنه يكون طاهرًا، وسؤره يكون طاهرًا، 

اهٌر يف احلياة؛ ولذلك اجلامدات، فجلد اهلرة جيوز استعماله على مشهور املذهب عند املتأخرين؛ ألنه ط
الذي يطهر بعد الوفاة بالتذكية، وأما هذا فال يطهر يفرقون بني الطاهر يف احلياة، والطاهر مطلًقا 

 بالتذكية.
 .أي أن القاضي جزم بأنه من الصريح؛ (عند القاضي وغيره فصريحٌ )قال الشيخ: 

 فقد جزموا بأنه من الصريح.ممن صرح بأنه من الصريح أبو اخلطاب وابن عقيل،  )وغيره(وقوله: 
)فإنها أو قال:  )فإنها رجٌس(أي دخلت الفاء مع إنَّ كما لو قال مثاًل: ؛ (وإن لحقته الفاء)قال: 

) ، فإنها من الطوافين(، أو قال: ليست بنجس   :(هو آكد)ف قال املصنف: )إنها ليست بنجس 
 .ءالجتماع نوعني من أنواع اإلمياء للعلة، وهو الرتتيب بالفا -
 واألمر الثاين: وجود إنَّ. -

 :ًلجتماع الفاء مع إنا  -رَِحَمُهم اهلل تَ َعاَلى-ومن األمثلة التي أوردها العلماء 
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ي تِ أْ يَ  هُ نا إِ ه، فَ سَ أْ وا رَ رُ م  خَ  تُ ًَل »ملا وقصت رجاًل حمرًما دابته، قال:  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-أن النيب 
هذه العبارة مجعت أمرين من اإلمياء الفاء، وإن التعليلية، فهي آكد « هنا إِ فَ »، قوله: «يااب   لَ ة مُ مَ ايَ قِ م الْ وْ ي َ 

 يف التعليل، فالعلة من النهي عن تغطية الرأس أنه بقي إحرامه، فهو حُمرمم. 
م لقلنا: إن الرجل احملرم « وًل وجهه هسَ أْ وا رَ رُ م  خَ  تُ ًَل »: أنه لو ثبتت زيادة ونستفيد من هذه العلة

، ألهنم حُمرمم، ولكن أِحد ضعَّف هذه الزيادة، وقال: }إهنا منكرة{ رُ حيَْ  م عليه تغطية وجهه؛ ألنه ملبٍّ
 ا يعين من اشرتط الصحيح يف كتابه.يعين تفرد هبا سفيان بن عيينة، وإن رواه

الطويف  .إمياءبأهنا  ن قالومماخلطاب،  أيبأي وإمياٌء عند غري القاضي و  (وإيماٌء عند غيره)قال: 
 وغريهم.
 ".، وهو أنواعومنه إيماءٌ "✍
يعين ما يكون غري صريح، واملراد  ؛إيماٌء()؛ أي ومن النص الذي يكون مسلًكا للعلة ومنه()قال: 

هو أن يكون التعليل ليس صرحًيا من مدلول اللفظ، وإمنا مأخوٌذ من الزمه؛ أي من الزم  اإليماء() ب
لتزامية، وليست داللًة لفظية. نبَّه إل هذا امللحظ اآلمدي إداللٌة تكون الداللة على العلية اللفظ، ف

 وغريه.
فيجعل  }التنبيه{وبعض األصوليني ومنهم أبو اخلطاب يسميه  اإليماء()وهذا النوع املصنف مساه 

 :نوعين نواعاأل
 النص الصريح. 
 .والتنبيه 

  إذن فتكون له ثالثة أسماء:املعىن واحد، ومنهم من جيمع بني العبارتني فيقول: }اإلمياء والتنبيه{ و 
 .اإلمياء 
 .والتنبيه 
 .واجلمع بينهما، فيقال: اإلمياء والتنبيه 
 ".[222]البقرة:﴿ُقْل ُهَو َأذاى فَاْعَتزُِلوا﴾األول: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء نحو "✍

ا أنواعه، وقد أورد املصنف حنًوا من ستة أنواٍع ل  )اإليماء( ؛ أي األول من )األول(ه، قال: كثري جدًّ
 .ب وصف بالفاء(يْ قَ ذكر الحكم عُ )صيغ اإلمياء 
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فيشمل  وبناء على ذلكهذه الكلمة تشمل كل حكٍم مذكوٍر يكون حجًة،  كر الحكم()ذِ قوله: 
، ومن قول الصحايب، -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-، ومن كالم النيب -َعزَّ َوَجل-ما يكون من كالم اهلل 

 .سيأيت بعد قليل ؛ ألن املثال الذي يف كتاب اهللمثاله يف قول الصحايبو 
 -َصلاى اهلل َعَلْيِه َوَسلام-"قاء النبي حينما قال أبو الدرداء وثوبان:  :مثاله في قول الصحابي

وقد أخذ أصحاب أِحد من هذا احلديث الذي عند الرتمذي أن هذه علة، بناًء على أن  .فتوضأ"
 لى العلة هو الصحايب، واألصل أن قول الصحايب حجة.ع الذي نصَّ 

أن أبا طي ٍب الطربي من كبار الشافعية، يقول: إن أول العلل  وقد نقل أبو البركات كما مر معنا:
هو السبب  ء حجَّة، وهذا يدلنا على أن القيما نص عليه الصحايب، مع أنه ال يرى قول الصحايب

يكون ناقًضا للوضوء. فقط أردت أن  ءٍ ٍذ كل قي، فحينئ- َعَلْيهم َوَسلَّمَصلَّى اهلل-والعلة لوضوء النيب 
ذكر احلكم لكي يشمل إذا كان الذكر يف كتاب اهلل، أو يف السنة، أو )أبني هذا عند قول املصنف: 

 (.-َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-يف قول صحايبٍّ ذاكرًا حلكٍم عن النيب 
هذه الفاء يسموهنا بالفاء السببية، وبعض اللغويني يسميها الفاء  (يب وصف  بالفاءقَ )عُ وقوله: 

 التعقيبية ألهنا تعقب الكالم األول.
َهُ اهلل تَ َعاَل -املصنف  ، فذكر أن الوصف هو املتقدم، (ِذكر الحكم عقيب وصف  بالفاء)ذكر  -َرِحم

ف، وهذه إحدى الصورتني هذه واحلكم هو املتأخر، فحينئٍذ فالفاء داخلٌة على احلكم بعد تقّدم الوص
 .املسألة

ذا ( ه﴿ُهَو َأذاى﴾) ([222]البقرة:﴿ُقْل ُهَو َأذاى فَاْعَتزُِلوا﴾)ما ذكره املصنف يف قوله:  ومثاله:
هذا احلكم، فيجب اعتزال النساء لكون الدم اخلارج أًذى، هذه هي العلة،  (﴿فَاْعَتزُِلوا﴾)الوصف، 

أِحد أن كل دٍم خارٍج أذى فحينئٍذ حيرم وطء املرأة املستحاضة، فالعلة كونه أذى، أخذ منهم فقهاء 
فعللوا حرمة وطء املستحاضة، مع أنه ليس حبيض هبذه اآلية، قالوا: ألن الوصف ُعقمب حبكٍم بالفاء، 

 فدل على أن هذا الوصف يكون علًة له، وعرفنا ما ينبين على ذلك.
 :وهذا يف كتاب اهلل كثري جدًّا، ومنه

 .[38]املائدة:اِرُق َوالساارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما﴾﴿َوالسا  -
ُهَما ِماَئَة َجْلَدة ﴾ -  .[2]النور:﴿الزاانَِيُة َوالزااِني فَاْجِلُدوا ُكلا َواِحد  ِمن ْ
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 هذا كثري جدًّا يف كتاب اهلل. قيل من ، بل -َعزَّ َوَجل-وهكذا من اآليات الكثرية يف كتاب اهلل 
كالقطيعي لصورة األول، وقد ذكرها املصنف ومل يذكر الثانية، مع أن أبا اخلطاب وغريه  هذه هي او 

 .تني، لكن الصورة أقوى من الثانيةأوردوا الصور 
وهو أن تدخل الفاء على العلة وأن يتقدم احلكم، فيكون احلكم هو املتقدم،  الثانية عكس األولى:

 اء السببية.مث تأيت بعده العلة وتكون العلة مسبوقًة بف
فهذا « يااب   لَ ة مُ امَ يَ قِ م الْ وْ ي ي َ تِ أْ يَ  هُ نا إِ فَ  هُ سَ أْ وا رَ رُ م  خَ  تُ ًَل »ما تقدم معنا قبل قليل يف احلديث:  :ومثله

يدلنا على أن العلة يف النهي عن تغطية الرأس هو اإلحرام، فدل على أن كل حمرٍم حيرم عليه تغطية 
ولكن احلديث هذا  ،"مامةالنهي عن لبس العِ "َمر وغريه: رأسه، مع أن الذي جاء يف حديث ابن عُ 

 .ختمري الرأسو يدلنا على أن العلة هي التغطية 
ب اآلخر، وبينهما فاء السببية له حالتان، ولكن قم إذن عرفنا أن ورود احلكم، والوصف أحدمها عَ 

 هي األقوى من احلالة الثانية.إل أن احلالة اليت أوردها املصنف  [شرح اإلملام]نبَّه ابن دقيق العيد يف 
﴿َوَمْن يَ تاِق اللاَه َيْجَعْل َلُه الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، نحو "✍
 ".؛ أي لتقواه[2]الطالق:َمْخَرجاا﴾

 ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء()أي من أنواع اإلمياء إل العلة ؛ الثاني()املصنف قال: 
؛ أي (يُرتاب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء) النصف حكٌم ووصٌف مًعا، ولكن ن يَرمد يفأمبعىن 

 .اليت هي الشرط مع جوابه )صيغة الجزاء(، (صيغة الجزاء)بوجود الشرط مع جوابه. هذه هي 
 .([2]الطالق:﴿َوَمْن يَ تاِق اللاَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرجاا﴾): -َعزَّ َوَجل-ثَّل له املصنف بقول اهلل مَ و 

 .-َعزَّ َوَجل-هو تقوى اهلل  :فالوصف
 .جعل املخرج له :والحكم

 )أي لتقواه(فقوله: ؛ أي لتقواه()؛ ولذلك قال: -ُسْبَحانَهُ َوتَ َعاَل -فدل على أن العلة هي تقوى اهلل 
 .وهو كثري -َعزَّ َوَجل-اليت تدل على التعليل. هذا مثال من كتاب اهلل  صرحيةالأتى بالصيغة 

﴿َواْلُمْحَصَناُت ِمَن : -َعزَّ َوَجل- وهو قول اهلل :فقهيحكم أذكر مثاًلا آخر ينبني عليه كن سول
يف هذه اآلية زواج احملصنات، واملراد  -َعزَّ َوَجل-أباح اهلل  [5]املائدة:الاِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم﴾

يعين من  [5]املائدة:﴾ُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكمْ الاِذيَن ُأو ﴿ِمَن يف هذه اآلية هنَّ احلرائر  ﴿اْلُمْحَصَناُت﴾ ب
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تابية فإذا كانت الك وبناءا عليهرًة، أن الزواج من الكتابية علته أن تكون حُ  وهذا يدل علىالكتابيات. 
 .أمًة، فإنه ال جيوز نكاحها

لمسلمني، فيدل يعود للمؤمنني أو ل الضمري هنا [25]النساء:﴿ِمْن فَ تَ َياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت﴾ولذلك فإن 
جيوز له أن يتجوز أمًة، لكن من شرط تلك األمة أن تكون مسلمًة، وال ، فإنه واًل طَ على أن من مل جيد 

 يصح أن تكون كتابيًَّة، مع أنه جيوز جواز احلرة الكتابية. 
ياًل للحكم هبا، }ألنه ذكر الصفة يف احلكم تعل هذا يعني التعليل ذكره القاضي أبو يعلى، قال:

 ودلياًل على تعلقه هبا، فبناها على ترتيب احلكم على الوصف{.
في جواب سؤال األعرابي، « ةا بَ ق َ ق رَ تِ َأعْ »الثالث: ذكر الحكم جواباا لسؤال، نحو قوله: "✍

 ".إذ هو في معنى: حيث واقعَت فَأْعِتق
الحكم جواباا  رُ كْ ذِ )لعلة، قال: هذا الثالث من أنواع اإلمياء اليت يف النص الذي يكون مسلًكا ل

ب النيب يويرمد يف ذلك السؤال صفٌة، مث جيُم  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-يعين أن يأيت سؤال للنيب ؛ لسؤال(
عن ذلك السؤال الذي فيه صفة، فنقول: إن هذه الصفة تكون علة، وهذا  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-

 [.عاٌد يف اجلوابؤال مأن الس]مبين على قاعدة: 
هذا هو الفرق بين : أن الصفة مذكورٌة يف اجلواب، وليست مذكورًة يف السؤال. سيأتينا في الرابعة

 :الثالثة والرابعة
 .فالثالثة الصفة مذكورة يف السؤال -
 والرابعة الصفة مذكورة يف اجلواب. -

(يقول الشيخ:  نحو قوله: )تلك الصفة، قال:  ؛ أي سؤاٍل وردت فيه)ذكر الحكم جواباا لسؤال 
 "وقعت على أهل في نهار رمضان"الذي سأله فقال:  في جواب سؤال األعرابي(« َأعتق رقبةا »

 هنار حيث واقعت يف قال: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-فبنيَّ املصنف أن معىن هذا أنه علل، فكأن النيب 
شهور مذهب أِحد ؛ ألن الكفارة على مملشهورعلى ا (يف هنار رمضان)رمضاَن فأعتمق. وزدت قيد 

اع إمنا هي متعلقة حبرمة الشهر، ال بالصوم الواجب، فمن كان يف قضاٍء قَ كفارة الوم وهو املعتمد أن  
ذلك يقولون: أنه جاء يف السؤال: اع يف هنار رمضان، وإمنا هو خاصٌّ فيه؛ ولقَ واجب ليس عليه كفارة الوم 

 فهذا هو اآلكد يف العلية. ."انوقعت على زوجي في نهار رمض"
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صيانةا لكالم الشارع عن يُعلال به لََلغي؛ فُيعلال  الرابع: أن يُذكر مع الحكم ما لو لم"✍
 ".اللغو

يعين  )أن يذكر مع الحكم(أي من أنواع اإلمياء الذي هو من مسالك النص، قال:  الرابع()قال: 
لكتاب والسنة، وال يُنظَر له يف كالم الصحابة؛ ألن أن يذكر الشارع، وهذا إمنا يرد يف النصوص من ا

 مها اللذان يكونان منزهان عن اللغو. -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-رسوله  م، وكال-َعزَّ َوَجل-كالم اهلل 
 .ما لو لم يُعلال به لََلغي()يعين إذا نص على احلكم  )أن يذكر مع الحكم(قال: 
؛ أي لو مل يعلل بذلك )لو لم يعلل به(ي أن يذكر وصًفا أو أوصافًا ؛ أ)ما لو لم يُعلال(قوله: 

 ؛ للغت فائدة تلك الوصف، ومل يصبح من ذكره فائدة.)للغى(، أو األوصاف املذكورة الوصف املذكور
 (صيانةا لكالم الشارع عن اللغو)أي يُعلَّل احلكم بتلك الصفة اليت ورد هبا النص ؛ (فُيعلال)قال: 

-ال فائدة منه، وأما النيب  ال شيء من كالمه -َعزَّ َوَجل- كالم الشارع أنه من كالم اهلل إذ األصل يف
 فقد أويت جوامع الَكلمم. -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم

لذي أورده اوهذه المسألة التي أوردها المصنف ذكروا لها أقساماا، قبل أن نورد المثال 
 :المصنف، فقالوا

يورده املصنف، سأل عن مسألٍة فيجيب عنها، مثل املثال الذي سوابًا لسؤال، فيُ أحيانًا قد يكون ج
بأن النيب  :لوا لذلكومثا ، -َعزَّ َوَجل-وابًا عن سؤال، وإمنا تكون ابتداًء من النيب جوأحيانًا ال تكون 

مباٍء قد نُبمَذ  -َي اهلل َعْنهُ َرضم -، وجاءه عبد اهلل بن مسعود ملا كان يف ليلة اجلن -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-
« ورهُ اٌء طَ مَ ٌة وَ بَ ي  ٌة طَ رَ مْ تَ »: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-قال  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-فيه متٌر فتوضأ منه 

ذ من هذا احلكم: أنه قوله:   هذا له حكم اقرتن به وصٌف وهو كوهنا مترًة طيبًة، فدلنا« ورهُ اٌء طَ مَ »فُأخم
 .ةيورم هُ ذلك على أن وضع التمر يف املاء ال يسلبه الطَّ 

 :وهذا الحديث لهم توجيهان فيه خالفاا ألبي حنيفة
  .فمنهم من يقول: إنه منسوخ وهذا بعيد 
  ومنهم من يقول: إن احلديث ما زال حمكًما ومل يُنَسخ، وإمنا هو نبٌذ له من غري تغيرٍي ألحد

يعين ذات مرورة بعض الشيء، فيوضع  اًجا؛مهََ كون يعين بلغتنا العامية أوصافه؛ ألن بعض املياه قد ت
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فيها التمر ال ليحليها فيجعلها حاليًة، وإمنا ليجعلها مستساغًة للشرب وعند الوضوء. وهذا قول النيب 
  أحد أوصافه.؛ أي مل يتغري طعمه، وأن هذه التمرة مل تغري«ورهُ اٌء طَ مَ  هُ إنا »: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-

 هذا األمر األول.
وصاف مع احلكم تارًة يكون حينما من األ -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-أن ما ذكره النيب  :أيضاا ذكروا

، مثل هذا -َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم-عن شيٍء، فيجيب بسؤال  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-يسأل النيب 
بسؤال، أي سئل عن مسألٍة فأجاب عنها بسؤاٍل  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم- احلديث فقد أجاب النيب

 آخر، وأحيانًا ال يكون جوابًا لسؤال مثل ما ذكرنا.
َصلَّى اهلل -عفًوا! ذكروا أن هذا قد يكون من باب ذكر وصٍف يعلمه كل أحد، فيسأل عنه النيب 

إال ألجل التعليم،  -َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم-نئٍذ ال يكون سؤاله مع أن كل عاقٍل يعرفه، فحي -َعَلْيهم َوَسلَّم
 .وإال فإنه حينئٍذ يلغو ذلك الوصف

عن  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-وأحيانًا قد يقولون: عدول من اجلواب إل نظريه، مثل ملا سئل النيب 
فأجاب باملضمضمة وهو  ،لةبْ ئل عن القُ فس« ضتمَ ضْ مَ تَ  وت لَ يْ أَ رَ أَ »القبلة حال الصيام، فقال: 

 نظريها، وهذا يدلنا على أن العلة فيهما واحدة.
 المثال:
 «بس؟ا يَ ذَ ب إِ طَ ص الر  قُ ن ْ ي َ أَ »: حين سئل عن بيع الرطب بالتمر -عليه السالم-نحو قوله "✍

 ".فهو استفهام تقريري ًل استعالمي لظهوره« َفاَل ِإَذن»قالوا: نعم، قال: 
حين  -عليه السالم-نحو قوله )هذا مثال للوصف الذي يذكر مع احلكم، قال:  (نحو)قال: 

ُقص الر َطب ِإَذا » فقال: ن بيع الرطب بالتمرع)بًا لسؤال، اجو أن يكون  وقلنا: أنه ال يلزم (سئل أَيَ ن ْ
نعم، قالوا: ف)، ذكر هنا وصًفا، وهذا الوصف يعرفه كل أحد -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-فالنيب  («س؟يَبِ 

ُقص الر َطب ِإَذا »)يصح، قال املؤلف: هو يف قوله:  فال ؛ أي(«َفاَل ِإَذن»قال: ف إنه ينقص، أَيَ ن ْ
معناه أنه لتقرير هذه  )التقريري( )استفهمٌا تقريري(قوله: ، ي(استفهام تقريري ًل استعالم «يَبس؟

كونه ليس استعالميًّا ألن كل أحٍد يعلمه   الصفة وأهنا علة، وأنه ليس استفهاًما استعالميًّا، وسبب
 ظاهرٌ فإنه  )لظهوره(: ففإنه ينقص؛ ولذلك قال املصن ا جفَّ ويعرفه، فكل عاقٍل يعلم أن الرطب إذ

: إنه مُيَنع من بيع الرطب وبناءا على ذلك فإننا نقول، معلوٌم لكل عاقٍل، فحينئٍذ تكون هذه العلة
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موال األأو كان زبيًبا بعنٍب، وحنو ذلك من األمور اليت جتري فيها الربا من باليابس سواًء كان مترًا بُرَطٍب، 
 ربوية؛ ألن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فيكون ذلك صورة من صور الربا.ال

﴿فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر الخامس: تعقيُب الكالم أو تضمُنه ما لو لم يُعلال به لم ينتِظم نحو "✍
البيُع والقضاء ًل يُمَنعان  إذ« ًَل يَ ْقِضي اْلَقاِضي َوُهَو َغْضَبان» ،[9]الجمعة:وا اْلبَ ْيَع﴾اللاِه َوَذرُ 

، وليس إًل   ".من سياق النص ومضمونهما ُفِهم مطلقاا؛ فال بد إذاا من مانع 
 .تعقيُب الكالم أو تضمُنه()إي من اإلمياء  )الخامس(قوله: 

؛ أي ُيضمَّن يف أثناء الكالم )أو تضمنه(الكالم وصٌف  مبعىن أن يُذكر عقب )تعقيب الكالم(
أي ؛ (لم ينتِظم)أي لو مل يعلل بذلك الكالم الذي يُعقَّب يف ذلك احلكم ؛ (لو لم يُعلال به)وصٌف 

 مل يصبح الكالم مستقيًما، وإمنا يصبح الكالم غري مستقيٍم، وملن يتعلق به احلكم.
هذا مثال لتعقيب  ([9]الجمعة:﴾اْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللاهِ فَ ﴿نحو ) ومثل المصنف بمثالين فقال:

 .[9:اجلمعة]﴿فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللاِه َوَذُروا اْلبَ ْيَع﴾لمعقَّب للكالم، فإنه قال: لالكالم، أو 

﴿يَا أَي  َها الاِذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي : أن هذه اآلية جاءت يف سياق أحكام اجلمعة: ووجه ذلك
أتم هذه اآلية لبيان أحكام ومل ت [9]اجلمعة:لِلصاالِة ِمْن يَ ْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللاِه َوَذُروا اْلبَ ْيَع﴾

 .البيع
صالة اجلمعة لكان لفلو مل يُعلَّل النهي عن البيع يف يوم اجلمعة لكونه شاغاًل عن السعي  وبناءا عليه

منفصلة مل يقل  [9]اجلمعة:﴿َوَذُروا اْلبَ ْيَع﴾لنا: باجلمعة، فإنه ال شك أننا لو ق هذكره الغًيا؛ لعدم ارتباط
فدل على أهنا هلا ذلك،  بكليته، مل يقل أحدٌ  هنٌي عن البيع [9]اجلمعة:﴿َوَذُروا اْلبَ ْيَع﴾أحد: بأن كلمة 

لكونه شاغاًل عن  [9]اجلمعة:﴿َوَذُروا اْلبَ ْيَع﴾الذي يسبقها، وحينئٍذ فإننا ُنضم ن فنقول:  مارتباٌط بالكال
 السعي لصالة اجلمعة.

هذا مثال  «انبَ ضْ غَ  وَ هُ ي وَ اضِ قَ ي الْ ضِ قْ  ي َ ًَل »: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-: قول النيب المثال الثاني
اْلَقاِضي َوُهَو ًَل يَ ْقِضي »ملا ُيضمَّنُه الكالم، وذلك أن هذا احلديث جاء يف سياق بيان حال القاضي،

أي يف حال تضمنه هذا الغضب، فهو متضمٌن له، فليس هنًيا عن القضاء مطلًقا، وليس ؛ «َغْضَبان
ل اهنًيا عن القضاء يف بدايات الغضب، وإمنا هو هنٌي عن القضاء حال الغضب الذي يكون سبًبا النشغ
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ن تضمن الكالم علًة، فنقول: لوجود القلب، فيكون سبًبا للخطأ يف احلكم، وحينئٍذ فنقول: إنه ال بد م
 .و الذهنأالعلة إشغال القلب 

[ 9]اجلمعة:﴿َوَذُروا اْلبَ ْيَع﴾إذ مل نعلق  بيُع والقضاء ًل يُمَنعان مطلقاا(إذ ال)ولذلك يقول املصنف: 

« َوُهَو َغْضَبان» بالكالم السابق، فإنه يف هذه احلال يكون هنًيا عن البيع بكليته، ولو ألغينا كلمة:
 ونظرنا إل تعليلها، ملنعنا من القضاء مطلًقا، أو حال الغضب يف مباديه، ومل يقل بذلك أحد.احلالية 

( (من مانع   )فال بد إذنقال:   من هذا اإلطالق. )من مانع 
ولذلك فإن معرفة سياق النص من األمور ؛ (وليس إًل ما ُفِهم من سياق النص ومضمونه)قال: 

 املهمة يف معرفة العلل.
 ".(وَأِهِن الجهالَ  ،َأكرِِم العلماءَ ): اقتران الحكم بوصف مناسب  نحو السادس"✍

مبعىن أنه يرمد  اقتران الحكم بوصف  مناسب()؛ أي من أنواع اإلمياء السادس()قول املصنف: 
 احلكم ومعه وصٌف مناسٌب مقرتٌن به.

 وهذا اًلقتران له حالتان: 
 مع ما يدل بالنص أو القرينة على أنه علة، فأما النص فتقدم : أن يكون االقرتان الحالة األولى

 هذه احلالة األول.ما سبق ذكره قبل.  ذكره يف صريح التعليل، وأما القرينة فهو
 :أال تكون هناك قرينة، وإمنا هي داللة اقرتاٍن جمردة. وقد تكلم عن هذه املسألة  الحالة الثانية

إن اقتران الحكم بالوصف الصراط املستقيم، وبنيَّ أن الذين يقولون: الشيخ تقي الدين يف كتابه اقتضاء 
 المناسب له حالتان:

 وهؤالء هم قالة بشرط أن يكون مناسًبا، يَّ ل  إن جمرد االقرتانم دليٌل على العم : فمنهم من يقول :
 دم إن شاء اهلل.ب القريب اليوم أو الدرس القاوقد نتكلم عن املناسم  .ب القريبالذين يقولون باملناسم 

 :ال بد أن يكون هناك قرينة تدل على الربط، مثل ما تقدم الفاء واجلزاء  قال: ومنهم من يقول
 وغريها من األمور.

  وقد ذكر أن كل واحد من القولني قال به كثرٌي من الفقهاء من أصحاب أِحد أو غريهم، وأطال
 طرق كشف العلة.الشيخ يف صفحتني أو أكثر على تقرير هذا الطريق من 
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أكرِم العلماء، وأِهن )، قوله: أكرِم العلماء وأِهن الجهاال()؛ أي حنو قول الشخص: نحو()قوله: 
هذه فيها داللة اقرتان حيث قَ َرن العلم بالكرم، واجلهل باإلهانة، فهذا يدل على أن العلة  الجهاال(

حيث قرن احلكمني املختلفني أو املتناقضني إلكرام العلماء علمهم، وأن العلة إلهانة اجلهَّال جهلهم، 
 بوصفني كذلك.
يعين قد ال تكون إال من النوع األول: وهو االقرتان  -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-ديث النيب أمثلته يف ح

مع وجود القرينة؛ ولذلك فإن اآلمدي وابن احلاجب، وابن مفلح وغريهم مثَّلوا لداللة االقرتان هذه مع 
هنا توجد القرينة اليت تقدم ذكرها أن مع « انبَ ضْ غَ  وَ هُ ي وَ اضِ قَ ي الْ ضِ قْ  ي َ ًَل »املناسبة حبديث وجود 

 قبل قليل.
 ".وجهانفيه الوصف المومأ إليه؟ وهل تشترط مناسبة "✍

: وهو أن اإلمياء طريٌق من طرق كشف العلة، فاإلمياء إذا هذه المسألة أيضاا من المسائل المهمة
َد هل يكو  ن جمرد وجوده كاٍف للحكم بأن هذا الوصف علة، أم ال بد أن يكون مع اإلمياء الذي ُوجم

 تقدم ذكر بعض صوره مناسبة؟
وهل تشترط ): أي احلكمة اليت ُشرمَع احلكم ألجل ذلك الوصف. وهذا معىن قوله: ومعنى المناسبة

 أي بالصور املتقدم ذكرها قبل قليل.؛ مناسبة الوصف المومأ إليه؟(
 .ف الوجهني ومل يرجح بينهما شيًئاأطلق املصن فيه وجهان()ملؤلف: قال ا

ابن العماد صاحب كتاب ]اجلدل[ من أصحاب أِحد وهو أول من  :وممن أطلق هذين الوجهين
املوفق ابن  مويل القضاء يف مصر يف القرن السابع اهلجري، أيًضا أطلق اخلالف، وأطلقه كذلك قبله

الذي يسمى فخر الدين؛ ولذلك ملا كثر الذين أطلقوا اخلالف قال ابن قدامة، وأبو حممد البغدادي 
 {.أطلق أصحابنا اخلالف}مفلح: 

 وعلى العموم، هذه المسألة فيها وجهان:
 أنه ال تشرتط املناسبة يف الوصف املومأ إليه مطلًقا. وهذه مبنية على أن العلة إمنا الوجه األول :

ب لألكثرين من األصوليني، وصححه الطويف، والطويف ينتصر وبقوة  هي أمارة جمردة. وهذا القول ُنسم
 أن العلة يعين أمارة، وقدَّمه املرداوي، ونسب املرداوي هذا القول البن املين  وأكثر أصحاب أِحد.إل 
 أنه البد من مناسبة.القول الثاني : 
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 و غريهم{.: }كثري من الفقهاء عليه من أصحاب أِحد أأيضاا الشيخ تقي الدين قال
الوصف الذي  والمراد بالوصف: أنه ال بد من مناسبة بني الوصف وبني احلكم، القول الثاني

َفت علته باإلمياء بأحد الطرق املتقدمة. وهذا القول هو ظاهر كالم الكناين يف شرحه ملختصر  ُكشم
 ل أيًضا الغزال.الطويف، ونسب هذا القول املرداوي أليب حممد بن اجلوزي صاحب ]اإليضاح[، وبه قا

 شرتط، وإال مل : وهو قول اآلمدي: أن التعليل إن ُفهمم فإنه يُ وهناك قوٌل ثالث بين القولين
ط. وذكرت قول اآلمدي هذا؛ ألن املرداوي قال: إنه معناه موجود يف ]الروضة[ وجدل أيب حممد شرتَ يُ 

دي يعين أطلقوا اخلالف ومل يرجحوا البغدادي، مع أن ابن مفلح ما قال: أن ]الروضة[ وأبو حممد البغدا
 ذلك. 
 اشرتاط املناسبة أول؛ ألن اإلمياء هو ليس صرحًيا يف اللفظ.ولعل األقرب والعلم عند اهلل : 
 متى نقول: ًل تشترط المناسبة؟ 

 :يف موضعني باتفاق ال تشرتط املناسبة
 إذا كانت العلة جممًعا عليه. -
 ثبتت بنصٍّ صريح.واألمر الثاين: إذا كان العلة  -

 .فهذين املوضعني باتفاق ال تشرتط املناسبة
 ولذلك لما تكلموا: ما فائدة تقسيم النص إلى صريح وغير صريح؟ 

قالوا: لكي خنرمج الصريح من اشرتاط املناسبة عند من يشرتط املناسبة، ومثله أيًضا يف املسائل اجملمع 
ا أصاًل جممع عليها قليل جدًّا من العلل، وأغلب تلك العلل عليها فإهنا ال تشرتط فيها املناسبة. وغالبً 

ال مناسبة فيها إال قليل جدًّا، وغالًبا تكون يف  فيها مناسبة، بل من أهل العلم من يقول: ال توجد علةٌ 
 التعبديات.
مشتق يدل أن ما منه اًلشتقاق علة في قول  قال أبو البركات: ترتيب الحكم على اسم  "✍

 ".ين، وقال قوم: إن كان مناسبااأكثر األصولي
 ترتيب الحكم على اسم مشتق()من صور اإلمياء وهو  صفةيعين ذكر هنا  أبو البركات( يقول)

 يقابله االسم اجلامد. )اًلسم المشتق(مر معنا معىن 
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 )ما منه اًلشتقاق( يدل أن ما منه اًلشتقاق علة( )إن ترتيب الحكم على اسم مشتقيقول: 
 والكوفيني هل االشتقاق يكون من االسم أو من الفعل؟ بصرينياالسم، على خالف اللفعل، أو هو ا

ممن جزم به ابن عقيل  (في قول أكثر األصوليين)؛ أي علًة لذلك احلكم. قال: )يكون علةا(
 والقطيعي وغريهم.
-فتعبري النيب « ِلَيتَ َوضاأَمْن َمسا ذََكَرُه فَ »قال:  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-النيب : أن من أمثلة ذلك

أخذ أصحاب  وبناءا عليهباملّس وهو اسٌم مشتقٌّ يدل على أن العلة هي املس،  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم
د، أِحد: أن املس يكون باليد كلها بطنها وظهرها وحرفها، فمن مسَّ فرجه بأيٍّ من هذه أطراف الي

، مسه  نقض الوضوء مبس الفرج إمنا هوَذ ذلك من أن العلة يفُأخم و ه، ؤ فإنه يف هذه احلالة ينتقض وضو 
العلة يف احلكم فيما سبق إمنا هو جمرد املس، هو ذات املس، ال االنتشار، وال غري ذلك من األمور اليت 

 يعلل هبا من ال يرى أن املس ناقض.
فاحلكم هو « وهلُ ت ُ اق ْ يَنُه فَ داَل دِ َمْن بَ »قال:  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-أن النيب  من األمثلة كذلك:

القتل، ورتَّب هذا احلكم على التبديل، وهو مشتقٌّ يعين على رأي بعض العلماء الكوفيني؛ ألهنم يرون 
 أن التبديل مشتق، فدل على أن التبديل علة. 

الفتح أن أبا  . ومر معنا{يار ابن املينتخاإنه }هذا القول أليب الربكات ملا نقله أبو الربكات، قال: 
علماء وهو شيخ أليب الربكات كذلك، وشيخ أيًضا للمجد ابن تيمية، وقد أطال الين  من كبار املبن 

الشيخ تقي الدين حفيد أيب الربكات يف شرح ]العمدة[ يف مسألة تعليق احلكم باالسم املشتق، وأطال 
 التفصيل، وكثرٍي من األمثلة. يف تقرير هذه املسألة إطالًة طويلة جدًّا، وأثبت ذلك بكثرٍي من

 إن كان مناسباا"."وقال قوٌم: ✍
؛ أي ال بد أن يكون االسم املشتق أيًضا مناسب، ال بد أن إن كان مناسباا( :)وقال قومٌ قال: 

يكون مناسب؛ يعين فيه معىن املناسبة، وهؤالء القوم نسبه أبو الربكات أليب اخلطاب يف ]االنتصار[، 
روضة ]الروضة[ يعين هبا  اخلطاب يف ]االنتصار[ يف مسألة تعليل الربا، ونسبه أيًضا لفقال: وبه علل أبو 

نه إمنا أتى إطاب اعرتض عليه ابن مفلح وقال: املقدسي أيب حممد بن قدامة، ونسبة هذا القول أليب اخل
 بذلك من باب املنع والتسليم، ال من باب تبين  هذا القول.

 ".لعلة: التقسيم والسبرالثالث: من مسالك إثبات ا"✍
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 .)التقسيم والسبر(شرع املصنف بعد ذلك يف املسلك الثالث من مسالك العلة وهو 
  وهذا المسلك له أسماٌء متعددة:

 )السرب والتقسيم(أو  )التقسيم والسبر(فاملشهور يف كتب األصوليني املتأخرين تسميته هبذا االسم  -
 .ني الكلمتنيوسأتكلم على مسألة التقدمي والتأخري ب

 .بالشرطي املنفصل :قة فإهنم يسمونهوأما املناط -
بالتقسيم والرتدد.  :ويسميه اجلدليون؛ أي الذين يكتبون يف علم اجلدل من الفقهاء املتقدمني -

 وهذا االسم موجود يف كتب القاضي أيب يعلى كثريًا.
 لتعاند. ابالتعاند، فسمى هذا  :وانفرد الغزايل باسٍم له منفرد، فسماه -

 يف كتابه ]الرد على املنطقيني[. غزايل الشيخ تقي الدين نبَّه على هذه األمساء بعد قول ال
على  )السبر(فبعضهم يقدم  )السبر، والتقسيم(هو مكون من كلمتني:  (السبر والتقسيم)هذا 

طيعي، ابن وهذه طريقة أغلب األصوليني، منهم على سبيل املثال املوفق ابن قدامة، الق لتقسيم(ا)
مفلح، والطويف، واملرداوي، وابن النجار وغريهم، بل أغلب األصوليني يقدمون السرب على التقسيم، 

؛ ألنه أوٌل وسبب تقديم المصنف التقسيم على السبربينما املصنف وحده قدَّم التقسيم على السرب، 
 لسرب.م التقسيم على ابالفعل، فإن التقسيم يسبق السرب؛ فلذلك ناسب أن يقد  

منهم ابن العراقي يف شرحه  وقد أجاب بعض األصوليين أو كثير من األصوليين بإجابات متعددة:
 :على ]مجع اجلوامع[، ومنهم الطويف

 لماذا يقد م أغلب األصوليين السبر على التقسيم؟ 
 :فعلى سبيل المثال من توجيهاتهم

االختبار، فإنه يؤخَّر عنه؛ ألن السرب هو أهنم يقولون: ملا كان التقسيم وسيلًة للسرب الذي هو  -
املقصد، والتقسيم هو الوسيلة، فيقدَّم األقوى وهو املقَصد، ويؤخَّر األضعف وهو الوسيلة. هذا توجيه 

 القرايف.
الواو ال تدل على الرتتيب، فالسرب والتقسيم معناه  والتقسيم( )السبربعضهم يقول: ملا نقول:  -

 السرب.و تقسيم ال
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م يقول: إن هذه من األلفاظ اليت جرت األلفاظ هبا مثل أقبل وأدبر، فإن أقبل وأدبر تطلق وبعضه -
وإن كان بالعكس أقبل بيديه وأدبر، مع أنه بدأ مبقدم رأسه، فكان الظاهر أن يقول: أدبر بيديه وأقبل. 

 وهكذا. 
 وعلى العموم هذا نزاع مثرته قد تكون أضعف.

 .)التقسيم والسبر(سيذكرها املصنف. طبًعا نبدأ باجلملتني: نأخذ فكرة السرب والتقسيم، أو 
 : هو حصر األوصاف.لتقسيم(ا)

 هو اختبار تلك األوصاف. )والسبر(
يف احلقيقة هي طريقة عقلية يف ترتيب األفكار؛ ولذلك قد أطيل فيها اليوم  )التقسيم والسبر(و

جتعل تفكريك منظًما، من أحسن طرق  بعض الشيء لكي يعتين هبا طالب العلم: احرص دائًما على أن
التفكري يف التنظيم السرب والتقسيم، فامجع مجيع األوصاف واالحتماالت املتعلقة باألمر الذي تريد أن 
تفعله حىت يف حياتك، مث بعد ذلك قم بسربها واختربها، فما الذي يصلح فأبقمه، وما الذي ال يصلح 

 فأذهبه.
حكام احملتملة األحكٌم، أو ُتسأل عن مسألٍة فإنك تبحث عن : عندما يأتيك فعلى سبيل المثال

اجلواز وعدمه، أو الوجوب والندب فقط، أو اإلباحة وكذا، فتأيت باألحكام احملتملة، واألحكام األخرى 
 مبعرفة األدلة. تقسيٌم لألحكام، مث سرٌب هلا بعد ذلك اتبعدها. فهذ

يم الفكر وترتيبه، وهي موجودة عند كثرٍي من الناس أن السرب والتقسيم طريقة مهمة لتنظ فالمقصود:
حىت األطباء يستعملوهنا، فالطبيب إذا جاءته أعراض مريض أمامه، فيقول: هذه األعراض حتتمل عشرة 
أمراض، فيأيت لألول وخيتربه يقول: إن األول له القيد الفالين أهو موجوٌد أم ال؟ فُيخرمُجه، مث الثاين، مث 

ة واحد. فقسَّم حبصر األمراض، مث سربها لمله بعد ذلك من العشرة األمراض احملتالثالث حىت يبقى 
 باختبارها بالتحاليل وغريها، مث بعد ذلك بنيَّ النتيجة.

إذن أريدك أن تعلم أن كالمنا بعد قليل وإن كان يف نوع مما يستخدم فيه السرب والتقسيم وهو العلل، 
 فيمكنك أن تستفيد منها يف حياتك كلها، ويف كثرٍي من أمورك.إال أن السرب والتقسيم طريقة تفكري، 

 .هذا هو التقسيم )وهو حصر األوصاف(بدأ املصنف قال: 
 هذا هو السرب. ل بها الحكم المعلال إًل واحدةا(وإبطال كل علة  ُعل  )
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 حكمٌ  اجملتهد أو املناظر إذا جاءهيعين أن  )وهو حصر األوصاف(نبدأ باألول وهو قول املصنف: 
ملسألة فإنه يبحث عن مجيع أوصافها احملتملة أن تكون علاًل هلا، كل وصف حُيتَمل أن يكون علًة فإنه 
يأيت به سواًء كان ذلك الوصف ورد بنصٍّ مومٍأ إليه، أو كان نص يُنظَر إليه باملناسبة، أو بشهادة 

الدرس هذا أو الذي بعده. مث بعد األصول، أو غريها من األمور اليت رمبا يأيت ذكرها إن شاء اهلل يف 
 .ذلك خُيرمج من هذه األوصاف بالسرب كل وصف وعلة ال يصح التعليل هبا

 يعين مجيع األوصاف األخرى خُترَج إال واحدًة. ؛)وإبطال كل علة  ُعل ل بها الحكم المعلل(قال: 
 طبًعا، هذه الواحدة قد تكون من وصٍف واحد، أو مركبة من وصفني فأكثر.

 أي فتتعني تلك العلة الباقية بعد إبطال العلل األخرى، فيجب التعليل هبا دون ما عداها.؛ (تعينفت)
 ".نحو علة الربا: الكيُل أو الط عُم أو القوُت، والكل باطٌل إًل األولى"✍
 هذا مثاٌل أورده املصنف على مذهب اإلمام أِحد فقط دون من عاداه. نحو()قوله: 
أي يف األمور األربعة غري الذهب والفضة. فيأيت أواًل بالتقسيم، فيأيت إل  ؛نحو علة الربا()قال: 

ما حيتمل أن يكون  الكيل() حيتمل أن تكون العلة الكيل أو الطعم أو القوت()العلل احملتملة فيقول: 
 جنًسا، أو مطعوًما، أو أن يكون قوتًا، وال يلزم من القوت أن يكون مطعوًما، فاألشنان عندهم قوتٌ 

 ولكنه ليس مطعوًما.
الطعم )يعين أن هذه األوصاف منها وصفان باطالن، ومها  والكل باطل()مث ذكر املصنف قال: 

سيتكلم بعد قليل كيف يكون إبطال األوصاف  كيف يبطلها؟، الكيل()وهي  إًل األولى() والقوت(
ا هي الكيل، ويستدل على الكيل فإنه يبقى حينئٍذ العلة الربوية إمن وبناءا عليهباختصاٍر طبًعا شديد، 

يدل « َكْيالا ِبَكْيل»، فقوله: «البُ ر  بِالبُ ر  َكْيالا ِبَكْيل  »: -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-باإلمياء بقول النيب 
 على أن التماثل إمنا يكون بالكيل وهو العلة فيه.

 إظهار وصف  زائد ".ه، أو عجزِه عن ومن شرطه أن يكون سبُره حاصراا بموافقة خصمِ "✍
شرع املصنف بذكر شرط التقسيم والسرب، فذكر شرطًا واحًدا وهو أن  ومن شرطه()قول املصنف: 

أنه ال بد أن يُ تَّفق على  :فمما ذُِكر من شروط السبريكون السرب حاصرًا، وذكر غريه شروطًا أخرى، 
احلكم غري معلل؛ مبعىن أنه تعبدي،  أن احلكم معلل، ال بد أن يُ تَّفق على أن احلكم معلل، إذ لو كان

 فمهما سربت فسيقول لك اخلصم: يكون تعبديًّا.
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كان جمتهًدا أو مناظرًا   أي سرب املستدل سواءً ؛ أن يكون سبُره()الشرط الذي أورده املصنف قال: 
سيقول: هناك وصٌف مل يعين حاصر جلميع األوصاف، فإن كان غري حاصٍر فإن اخلصم  ؛حاصراا()

 مل أن تكون العلة هي تلك، فال بد أن يكون السرب حاصرًا.ته، وحيتعلل ب
 :ثم بيان بعد ذلك بما يُعرف الحصر، فذكر أمرين

  :يعين أن اخلصم يقول: نعم، ملا يذكر يقول: االحتماالت  ؛بموافقة خصِمه()األمر األول قال
ا، وال يزيد على ذلك وصًفا هي واحد واثنان وثالثة يقول: نعم، هذه هي االحتماالت دون ما عداه

 يكون هذ الدليل مقبول على اخلصم. ئذٍ آخر، فحين
  :الضمري  )عجزه(يعين بعجز اخلصم، هنا  ؛(أو بعجزِه عن إظهار وصف  زائد  )األمر الثاين قال

ال  :خصم حصرها املستدل، فيقول؛ أي على األوصاف اليت )عن إظهار وصف  زائد (عائد للخصم 
 عن ذلك بوصٍف زائد. أستطيع أن أزيد

 )فيجب إذن على خصمهعند عجزه عن إظهار وصٍف زائد،  يأ ؛فيجُب إذن()قال املصنف: 
 ، فيقول: نعم، ُأسل م لك باحلصر إذا عجز.تسليم الحصر(

 .(أو إبراُز ما عنده؛ لينظر فيه)
 :إماإذن هو 

 أن يقول: نعم، حصرك صحيح. - 
 إبرازه. أو يقول: عندي وصٌف مل تذكره، فيجب -
 أذكره. فنقول: هذا كتماٌن للعلم، وهذا ليس جبائز، فُيغَلب  نلكن إن قال: عندي وصف ول

 .املناظر حينذاك
  وإن قال: عندي وصٌف لكن ال أذكره ال يُقَبل قوله، فحينئٍذ ال بد أن إما أن يسلم أو يذكر

 وصًفا، فحينئٍذ نقول: يُغَلب.
 هذا ن سأشري هلا إشارًة وهي مسألة أنلم عنها فيما بعد، لكوهذه املسألة أنا كنت أريد أن أتك

الذي يذكره العلماء هنا هذا يسمى من باب اجلدل، وهذا اجلدل أُل َفت فيه كتب مفردة كثرية سأشري 
لقياس. هذا اجلدل االنشغال به قد يطيل ا األسئلة على نتكلم عندرس إن شاء اهلل عندما هلا فيما بعد 

كبرية جدًّا، ولكن معرفة طالب العلم لقواعد اجلدل العامة ترتب ذهنه، وأما االنشغال به املسائل إطالة  
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جلدل يف الكتب اليت تكون هبذا التفصيل فإهنا جتدها يعين تطيل العلم، وأكثر ما جتد تطبيقات قواعد ا
ية والشافعية اخلالف بني مذهبني أو أكثر، فالكتب اليت يف ذكر اخلالف بني احلنفية واملالكيف ذكر 

جتد تطبيقات قواعد اجلدل اليت سيأتينا إن شاء اهلل منها تقريًبا عشر قواعد يف األسئلة اليت توجَّه على 
 القياس. لعله يأيت مكانه هناك أنسب.

فُيفِسده ببيان بقاِء الحكم مع حذفه، أو ببياِن طرديته؛ أي عدم التفات الشرع إليه في "✍
 ".معهود تصرفه

 .أي يفسد الوصف املذكور ؛سده()فُيفقوله: 
 الفاعل يحتمل أمرين كالهما صحيح: فسده()فيُ وقوله: 
  املصنف ومها  ايوردهبأحد هذه األوصاف اليت ساألوصاف  بعضإما املستدل بعد احلصر يبطل
 أمران.
 .وحيتمل أن يكون اخلصم عندما يذكر له صاحبه وصًفا فيفسده هبذه األمور 

 حيتمل أمرين وكالمها حمتمل. )فيفسده(يف قوله:  إذن عرفنا أن الفاعل
 ذكر الشيخ أمرين: 

 يعين أن الشخص اجملتهد أو املناظر إذا  (؛ببيان بقاء الحكم مع حذفه: ): قولهاألمر األول
استطاع أن يثبت أن حكم املسألة موجوٌد مع حذف العلة؛ أي انتفاء العلة، فهي غري موجودٍة بالكلية، 

األصوليون أو أهل اجلدل حلالة يدل على أن هذا الوصف ليس علًة، وهذا الذي يسميه فإنه يف هذه ا
َد احلكم ومل توجد الصفة اليت تدَّعي  ، يسمونه باإللغاءباإللغاء ألنه يثبت إلغاء الوصف، فيقول: ُوجم

األمان من  عليتها، مثل يعين ما يذكرونه يف مسألة األمان، واشرتاط احلرية، فإنه قد يأيت يف بعض صور
 غري احلر، فدل على أن احلرية ليس شرطًا يف مجيع صور األمان.

  يعين بنيَّ معىن الطردية قال: أي  )بيان الطردية(: ، قالاألوصافباألمر الثاني الذي يفسد
عدم التفات الشرع إليه يف معهود تصرفه. يعين إذا استطاع الشخص الذي يسرب األوصاف بعد تقسيمها 

ويكون إثبات الطردية ببيان عدم التفات )ذلك الوصف،  فسدة بعض األوصاف فإنه يإثبات طردي
 (رع لذلك الوصف في معهود تصرفهالش

 :صوليونيشمل صورتين كما ذكر ذلك األ )في معهود تصرفه(قوله: 
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 أن يكون الشرع غري ملتفٍت إليه مطلًقا، يف مجيع املسائل، وذلك مثل أوصاف الصورة األولى :
والقمَصر، والبياض والسواد، وحنو ذلك من األمور اليت مل جند أن الشرع قد علَّق هبا حكًما مطلًقا؛  الطول

ولذلك فإن بعض الفقهاء وهذا موجود يف بعض حواشي املتأخرين من احلنفية جتد أهنم يثبتون بعض 
ية؛ ألن هذا الوصف متعلقة باجلمال، فنقول: إن هذه األحكام ملغحكام متعلقة بالطول والقصر، أو األ

يف معهود الشارع مطلًقا، مل يقدَّم أحٌد على أحد تثبت له أحكاٌم لطوله، أو لقصره، أو بياضه،  ملغيٌّ 
 أو سواده، وحنو ذلك.

 أن يكون الشرع غري ملتفٍت إليه يف ذلك احلكم خبصوصه النوع الثاني من عدم التفات الشرع :
األصول اليت سنتكلم عنها بعد ذلك، مع احتمال أن حُيتمل  مع نظائره. وهذه أيًضا داخلة يف شهادة

ل الرق وال العتق، ئدنا أن الشارع مل يعتربها يف مسايف غريه، مثل: وصف الذكورة واألنوثة: نقول: وج
، ومعتربة فال فرق بني الرقيق الذكر واألنثى يف العتق وال يف بداءة الرق، وإن كانت معتربة يف اإلرث مثاًل 

 .)عدم التفات الشرع إليه(معىن قوله:  ٍم أخرى. هذايف أحكا
! الطرد أحيانًا يستخدم يف كتب األصول واشوف )الطرد(قبل أن أنتقل إل املسألة اليت بعدها كلمة 

 مبعنيني: 
 .طرٌد مبعىن االستمرار والوجود، وجود احلكم عند وجود العلة -
قالوا لك: هذا الوصف وصٌف طرديٌّ؛ أي ال  ويستخدم باستخداٍم آخر مبعىن عدم التعليل، فإذا -

، أو قول الراوي من حديث -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-أثر له يف التعليل، وهو املراد هنا. مثل قول النيب 
أعرايب هذا  ."على بوله ذنوباا من ماء -َصلاى اهلل َعَلْيِه َوَسلام-بال أعرابيٌّ، فصب النبي ": أيب هريرة

معترب، مل نعرف أن الشرع فرَّق يف حكم بني أعرايبٍّ وغريه، إال يف مسائل قليلة جدًّا ال تعلق وصف غري 
 للطهارة هبا.

ٌة على سبيل االستمرار ال إذن هذا وصٌف طردي، لكن ملا نقول: العلة طرديٌة؛ أي أهنا موجود
 تقض.تن

 ".وًل يفُسد الوصف بالنقض"✍
 وصف وهو ما ال يفسدها، ذكر أيًضا أمرين:بدأ يتكلم املصنف عن عكس ما يفسد ال

 هو بقاء احلكم مع انتفاء العلة. اإللغاء:، والنقض عكس اإللغاء، لنقض(ا) :األمر األول -
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 هو وجود العلة مع انتفاء احلكم. لنقض(ا)هذا عكس 
 :إذن فالنقض عكس اإللغاء

 .اإللغاء يبطل العلة -
  لماذا؟بينما النقض ال يبطل العلة.  -
 خمصصٌ فإنه  ع، أو لقولنا بتخصيص العلة،ه قد توجد العلة وال يثبت احلكم ألجل مانٍع من املوانألن

يف بعض صورها، وهكذا. وهذه مسألة ال بد أن تنتبه هلا؛ ألن قد جتد أحيانًا يف كتب الفقه عندما 
ية، وإمنا يبطل يريدون أن يبطلوا وصًفا فإهنم يبطلونه بالنقض، والنقض ليس يعين يقوى إلبطال العل

 العلية اإللغاء.
إذ يُعارضه الخصُم بمثله  ، فُيلغىالوصف ةلم أعثر بعد البحث على مناسبوًل بقوله: "✍

 ".في وصفه
 ةلم أعثر بعد البحث على مناسب)يعين ال يُلغى بقول املستدل أو املناظر كذلك  وًل بقوله()قال: 

مل أجد هلذا الوصف مناسٌب أو مناسبٌة وهي يقول: إنين حبثت، حبثت، حبثت، ف (الوصف، فيُلغى
فيه، فحيث مل أعلم املناسبة فإنه يُلغى؛ هلذا الوصف مناسٌب أو مناسبٌة وهي معىًن مؤثر  معىًن مؤثرٍ 

 فيه، فحيث مل أعلم املناسبة فإنه يُلغى؛ أي يلغى ذلك الوصف.
، إذ قال: عكسهيقول خصمه بة؛ ألن هذا القول اسن يعترب يف اإللغاء عدم وجود امليقول: هذا ال

لى ووصفك كذلك مل أعثر بعد البحث ع فيقول له خصمه: (إذ يُعارضه الخصُم بمثله في وصفه)
 مناسبٍة للوصف، فيلغى كذلك؛ ألن هذا الرد يُرد مبا يقابله.

إذا اتفق الخصمان على فساد علِة من عداهما، فإفساد أحدهما علاة اآلخر دليلُ صحِة و "✍
 ".بعض المتكلمين، والصحيح خالفهعلِته، عند 

سربًا كليًّا، يقول: إن اخلصمني إذا تناظرا،  (19:14:1)لسرب، وإن كان هذه املسألة يعين هلا تعلق با
فذكر كل واحد منهما علًة، مث اتفقا على أن غري العلتني اللتني علل هبا علٌل باطلة، اتفقوا على أن 

 هاتان العلَّتني علٌل باطلة.
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دليُل )فإذا استطاع أحد املتناظرين أن يبطل علة الثاين، قال:  فساد أحدهما علاة اآلخر(فإ)قال: 
قد احنصرت العلل يف وصفني، مث  اتدل على أن على هذا املفسد صحيحة؛ ألهنأهنا يعين  صحِة علِته(

 استطاع أن يُبطمل أحد الوصفني، فتكون صحيحًة.
 ل وأهل الكالم من األصوليني.دذلك يف اجلوا ؛ أي الذين ذكر بعض المتكلمين( عند)قال: 
 ما السبب؟ه. تم ليَّ هذا هو القول الثاين أهنا ال تبطل وال تكون دلياًل على عم  والصحيح خالفه()قال: 

ألن هذا ليس من باب السرب والتقسيم؛ ألن السرب والتقسيم جيب أن تذكر مجيع األوصاف، مث تبطل 
 مجيع األوصاف.

 {.ال، ويكون النزاع نزاًعا لفظيًّا}إن هذا حيَمل على اختالف األحو  ا وقال:توسط الطوفي بينهم
 ".هو حجة للناظر والمناظر عند األكثرو "✍

 شرع املصنف بعد ذلك يف مسألة السرب والتقسيم هل هو حجٌة أم ليس حبجة؟
بر وة دًللة العلية بالسق يوقبل الحديث عن حجية السبر والتقسيم أود أن أبين مسألة وه

 :والتقسيم
 يقس م العلماء العلية التي ُكِشَفت بالسبر والتقسيم إلى قسمين:

 :إذا كان احلصر يف األوصاف قطعيًّا، مث كان السرب بعد ذلك قطعيًّا، ويكون  النوع األول
وصاف املعلل هبا ذلك، ويكون السرب هلا قطعيًّا بوجود صاف قطعيًّا باإلمجاع عليه أن األاحلصر يف األو 

 :النص الشرعي الذي ألغى بعض هذه األوصاف. ففي هذه احلالة
 يكون حجًة بال خالف. هذا أواًل. -
 .لى العلية قطعيٌة، وهذا بال خالفوتكون داللته ع -

ولكن يقولون: أن هذا قليل جدًّا يف الشرعيات، يف األحكام الشرعية، وإمنا هو موجوٌد يف العقليات؛ 
 َلم ذلك.عْ ندرته، بل قد ال ي ُ يذكره ل يني المن األصول اولذلك فإن كثريً 

 :أن يكون احلصر ظنيًّا، أو السرب ظنيًّا، أو كالمها ظين، فهذا هو حمل اخلالف  الحالة الثانية
 يف املسألة، مع االتفاق أنه إذا قيل: إنه ُحجَّة فإن داللته ظنية وليست قطعية.

 نسبه املصنف لألكثر.و  حجة للناظر والمناظر()ذكر املصنف أواًل قول يف املسألة: وهو أنه يكون 
 :هو املستدل للناظر()املراد 
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 .ذي انتصر له ابتداءً ويشمل اجملتهد الذي يريد أن يستدل للحكم ال -
 د الذي ينتصر ملذهب إمامه.لويشمل املق -

ابن عقيل  ؛ أي املعرتض على اخلصم، وهذا القول هو الذي قدمه املؤلف وجزم بهلمناِظر()اب واملراد 
 وغريهم. ومنهم أبو الربكات وغريه.

ب هذا القول للجويين، نسبه  :القول الثاني لم يذكره المصنف وهو أنه ليس حبجة مطلًقا، وقد ُنسم
 له أبو الربكات، بينما نسب املتأخرون للجويين إمام احلرمني القول الثالث الذي ذكره املصنف.

ع على تعليل ذلك احلكم، فيكون حجةً  :القول الثالث في حجية السبر والتقسيم ، أنه إن ُأمجم
احلسني البصري يف املعتمد، قالوا: وهو  أيب وإن مل جيمع عليه فال يكون حجة. وهذا القول هو قول

َب أيًضا للموفق ابن قدامة يف   الروضة[ فقالوا: إن هذا ظاهر كالمه.]أيًضا ُنسم
 .نبينا حممداهلل وسلم على وصلى لعلنا نقف عند هذا احلد، 

   


